Dagsorden

Forældremøde
Torsdag d. 15.november kl.18.00-20.00
1. Drenge og piger i puttemiddage-kultur

Perspektiver på tweens, trivsel og fællesskaber
Hvad betyder ændrede rammer omkring de unges liv for deltagelse i organiserede
fritidsaktiviteter? Hvad laver de? Hvad betyder den voksende fremtidsdisciplinering
for deres trivsel? Hvilken betydning har det, at interaktion mellem piger og drenge
primært er henlagt til skolen og fritidsklubben? Hvor stor betydning har det, at
voksne er med til at rammesætte aktiviteter?

1

2. Opfølgning på trivselsundersøgelse og tilfredshedsundersøgelse i 2018

Trivsel og tryghed
Hvor mange trives ikke og hvem
Hvad er vores pædagogiske projekt
Kønnede aktiviteter

Fremadrettede tiltag
Vi drøfter bl.a. hvilke indsatsområder vi har identificeret i forbindelse med
observationer på Vesterbro Ungdomsgård ved Center for ungdomsstudier,
trivselsundersøgelsen og forældretilfredshedsundersøgelsen, samt hvilke indsatser og
hvilke nye trivselstiltag vi har iværksat, herunder ”Cool kids” inspireret forløb for
børn med angst og trivselsgrupperne ”Girl power” og ”Homeboys”.
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3. Valg til forældrebestyrelsen
Hvert 4. år vælges der to forældrerepræsentanter til Vesterbro Ungdomsgårds bestyrelse.
Bestyrelsens primære opgave er at udstikke den strategiske retning for Vesterbro Ungdomsgårds liv
og fremtid. Derudover har bestyrelsen ansvaret for at gældende lovgivning, administrative
bestemmelser, vedtægter, driftsaftale, den økonomiske ramme og de af bestyrelsen trufne aftaler
overholdes.
Vesterbro Ungdomsgårds bestyrelse består i dag af formand
Formand Lars Weiss, Socialdemokratiet Kbh, Gruppeformand og 1.næstformand for
borgerrepræsentationen og medlem af Økonomiudvalget og Teknik og miljøudvalget i Københavns
kommune
Næstformand Jørgen Segall, Tidligere kontorchef i Københavns kommune, næstformand for fonden
for Marthahjemmet og bestyrelsesmedlem i den sociale fond ”Dronning Carolines Amalies Hus”
Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Ulrik Stæremose, Forretningsdirektør hos Arbejdernes Landsbank / Underdirektør Storkøbenhavn
Marianne Risager Hansen, Skoleleder Gasværkvejens skole
Michael Kauffmann, Advokat (H)
Lasse Bjerg Jørgensen, politisk udpeget af borgerrepræsentationen
Forældrerepræsentanter
Casper Hassøe Nielsen – afgående valgt i 2014
Jakob Lindahl – afgående valgt i 2014
Medarbejderrepræsentant
Anders Bock – på valg, valgt 2014
De næste bestyrelsesmøder er planlagt til tirsdag d.30.november 2018 og onsdag d.30.januar 2019
Kandidater melder deres opstilling til undertegnet på mail per@vesterbro-ungdomsgaard.dk eller på
selve mødet.

4. Eventuelt
Tilmelding på mail: per@vesterbro-ungdomsgaard.dk
Forplejning: Der bliver serveret sandwich, frugt, kaffe, te og vand.
Med venlig hilsen
Per Dahlstrøm
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